Nyt fra forskningen
Derfor letter Apotekets
Saltvandsprodukter
forkølelsen helt naturligt
Saltvand skyller næsen og fortynder slim, så det
bliver lettere at trække vejret gennem næsen.
Samtidigt renses næseslimhinden for virus og
bakterier. Apotekets Saltvandsprodukter indeholder
rent saltvand, er uden konservering og sammentrækkende midler – og kan derfor anvendes ubegrænset. Også ideelt til små børn, der får lettere
ved at trække vejret under spisning og søvn.

Astma fordo
Børn og voksne med svær astma bør være
ekstra grundige med tandbørsten. Astmamedicinens stoffer påvirker mundbalancen
og skaber gode vækstbetingelser for karies.
A f Stine Ramlyng

E
Apotekets egne varer

r du forælder til et barn
med svær astma, eller er
du selv ramt, så er der
god grund til at gå ekstra
grundigt til værks med tandbørstningen. Forskning peger
nemlig på, at et stort forbrug
af astmamedicin fordobler risikoen for karies. Jo mere astmamedicin, du får, jo større
er din risiko for at få problemer med tænderne. Det fortæller professor Svante Twetman Tandlægeskolen på Københavns Universitet.
– Der findes godt videnskabeligt belæg for at sige, at
behandlingen af astma øger
risikoen for huller i tænderne.
Grunden er, at 80 % af inhalationsmedicinen bliver siddende i mundhulen, og da
medicinen indeholder laktose
og samtidig har en lav pHværdi (der bl.a. skaber surt
miljø i munden, som nedbryder de gode mineraler calcium og fosfor), skaber det gode vækstbetingelser for karies-bakterierne, forklarer professoren.
Derudover giver Beta-2

Vidste du at…

agonister (ofte brugt i akut
astmamedicin) nedsat spytproduktion. Det betyder, at
der ikke er ligeså meget spyt
til at holde munden ren og
neutralisere den lave pH-værdi, som den forebyggende
medicin kan skabe i munden.

Drop de søde drikke

– I de sværere tilfælde kan
folk med astma risikere at få
mundtørhed og blive mere
tørstige, og dermed er der også en risiko for, at de indtager
flere søde drikke - specielt
omkring aften- og nattetid, siger Svante Twetman. I nogle
tilfælde kan forældrene til
børn med svær astma endda
komme til at gøre ondt værre.
– Når man får eller har et
barn med astma, kan man
meget hurtig blive bekymret
og synes, at det er synd for
barnet. Desværre ser vi, at
nogle forældre kommer til at
trøste børnene ved at give
dem søde sager eller drikke,
hvis de fx vågner meget om
natten pga. hoste. Og det er
bestemt ikke med til at gøre

… undersøgelser også viser, at astmabørn lider mere af tandkødsbetændelse end børn uden astma. Grunden er, at astmaen kan påvirke immunforsvaret negativt, og gøre det er sværere for munden at opretholde
en god balance.
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bler risikoen for huller
Undgå karies-angreb
Børst tænder to gange
dagligt med fluor-tandpasta. Fluor er godt, fordi det
mindsker tabet af mineraler i
munden og øger re-mineraliseringen, dvs. det er med til at
opretholde den gode bakterie-balance i munden. Gå systematisk og grundigt til
værks, og er du forældre til et
astmabarn, så hold især øje
med hvornår blivende kindtænder bryder frem og sørg
for at få børstet dem meget
omhyggeligt.
Supplér evt. tandbørstning med en fluor-mundskyl. NB! Vær opmærksom
på, at børn skal være over
seks år for at bruge mundskyl.
Rådfør dig med din tandlæge. Individuelle råd er
altid bedre end generelle
råd. Har du et astmabarn, så
oplys dit barns tandlæge om
astmaen og medicinen og
spørg til, hvordan du forebygger huller bedst muligt. Måske
kan en lakbehandling af tænderne eller en mundskyl med
fluor være en god idé. Men lad
tandlægen om at vurdere,
hvad der er bedst for netop
dit barn.
Er du voksen og har svær
astma, er det en god idé at
spørge din tandlæge, hvordan
det står til med netop dine
tænder. Spørg til, om tandlægen kan se erosioner på dine
tænder, eller om du har en
øget karies-risiko, fordi du tager astmamedicin. Efterspørg
også rådgivning til, hvordan
du forebygger
huller, fx om
det er en god
idé for dig, at
bruge
mundskyl.

mundhygiejnen bedre, der
gør man dem faktisk bare en
bjørnetjeneste, siger han.
Problematikken med astmamedicin og huller i tænderne er også almen kendt i
Astma-Allergi Danmarks
Rådgivning.
– Vi har jævnligt forældre til astmabørn i røret, der
vil høre, hvorvidt der kan
være en sammenhæng mellem astma og huller i tænderne, og hvis ja, hvordan
de forebygger bedst muligt,
siger Christine Højer Eriksen, rådgiver og sygeplejerske i Astma-Allergi Danmark.

Mælketænder rammes

Og ifølge Svante Twetman er
der god grund til at have
ekstra fokus på astmabørnene. Emaljen på mælketænder er nemlig tyndere, og
derfor nemmere for kariesbakterierne at angribe.
– Karies-processen går
hurtigere hos børn end hos
voksne, og man kan se konsekvenserne på børnenes
tænder langt hurtigere. Så
når man nu ved, at ens barn

får meget astmamedicin, er
det ekstra vigtigt at forebygge
huller i tænderne, fx ved at
børste dem ekstra grundigt
med fluortandpasta, slår
tandprofessoren fast.

Svækker immunforsvaret

At selve sygdommen astma
også kan påvirke negativt,
kan han dog ikke helt afvise.
– Når man har stress i immunsystemet fx på grund af
astma, så kan det give de sygdomsfremkaldende bakterier
i munden mere spillerum, for
så har kroppen sværere ved at
opretholde den gode balance
og pH-værdi. Men sådan er
det med alle sygdomme, der
svækker immunforsvaret. Det
største problem er og bliver
selve astmamedicinen, siger
Svante Twetman og påpeger i
samme ombæring, at det jo
ikke er alle, der tager astmamedicin, der bliver hårdt ramt
af huller i tænderne. Fx har
folk med mild astma ikke noget at bekymre sig over. Men
derfor er det dog stadig værd
at sætte ind forebyggende og
holde en god mundhygiejne.
– Kodeordet er forebyggel-

se. Børn og voksne med svær
astma bør tage mundhygiejnen alvorligt og børste ekstra
grundigt tænder. For nogle
kan det måske endda være en
idé at supplere med mundskyl med fluor i, fordi fluor
kan være med til at opretholde den gode bakterie-balance
i munden, råder Svante Twetman.

Drop ikke medicinen

I Astma-Allergi Danmarks
Rådgivning er man glad for
den nye viden.
– Det er godt, at det nu bliver slået fast, hvor vigtigt det
er at have ekstra fokus på
mundhygiejnen i forbindelse
med svær astma og medicin,
siger Christine Højer Eriksen.
Det er dog vigtigt for hende at
påpege, at man ikke skal
droppe astmabehandlingen
af frygt for huller i tænderne:
– Behandlingen af astma
er yderst vigtig for, at du kan
fungere i hverdagen, men har
du en bekymring for, at det
giver huller i tænderne, bør
du tale med din tandlæge
med henblik på at forebygge
bedst muligt.
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